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Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról   

 

 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10:00 

A 9. évfolyamra jelentkezők 2 helyszínen írják meg a központi felvételi vizsgát. 

1. helyszín: Baktay Ervin Gimnázium  

 (2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.) 

2. helyszín: Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola  

 (2330 Dunaharaszti, Földvári L. utca 15.) 

Minden 9. évfolyamra jelentkező vizsgázó az oktatási azonosítója alapján 2023. január 9-től a 

honlapunkon tájékozódhat a vizsga helyszínéről.  

 

A 6 évfolyamos képzésre jelentkezők központi írásbeli vizsgájának helyszíne:  

Baktay Ervin Gimnáziumban (2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.). 

 

A tanulóknak a vizsga helyszínére 9:30-ra kell érkezniük. A vizsgára jelentkezett tanulót 

10:00 óra után nem engedhetjük be a terembe! A terembeosztást az iskola bejáratánál 

tudják meg. 

A vizsga nyugalmának biztosítása érdekében a szülők csak a kapuig kísérhetik gyermeküket. 

 

A vizsgára minden tanuló feltétlenül hozzon magával  

• személyazonosítására alkalmas, érvényes fényképes igazolványt (személyi 

igazolvány, diákigazolvány, útlevél),  

• a feladatlapok kitöltéséhez tollat. 

 

Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli 

munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Kifestőt használni tilos! 

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más 

segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

 

A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulók a megküldött határozatban 

foglaltaknak megfelelően kapják meg azokat a kedvezményeket, amelyek az érvényes 

szakértői vélemény alapján őket megilletik. Kérjük, hogy azok a (SNI, BTMN) tanulók, 

akiknek intézményünk előzetesen engedélyezte a matematika dolgozat megírásánál 

számológép használatát, feltétlenül hozzanak magukkal számológépet! 



 

 

 

 

 

A kiértékelt dolgozatok megtekintésének  

időpontja: 2023. január 30. (hétfő) 10:00 – 18:00, 

helyszíne: Baktay Ervin Gimnázium (2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.) 

 

 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által 

meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról 

(pl. digitális fényképezőgéppel vagy okoseszközzel) másolatot készíthet, és – kizárólag a 

javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A 

vizsgázó az észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – írásban 

adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon 

belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje 

jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt 

nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat 

formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon 

belül írásban közli az észrevételt tevővel.  

 

Az értékelő lapokat (amelyeken hivatalosan igazoljuk az elért pontszámot) nem adjuk 

postára, a Baktay Ervin Gimnáziumban (109-es terem) lehet átvenni 2023. február 9-én 8:00 

és 16:00 óra között. 

 

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk! 

 

 


